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Ο Διιεληθφο ζεξκαιηζκφο σο αλζξψπηλε θνηλσληθή δξάζε ζπληειείηαη αδηάθνπα απφ ηελ
αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Αλαθέξεηαη
ζπλήζσο ζηελ βηβιηνγξαθία κε πνιινχο
πξνζδηνξηζκνχο π.ρ. ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο, ηακαηηθά ινπηξά, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, ηαηξηθφο
ηνπξηζκφο θ.α. Δίλαη βέβαην φηη σο θνηλσληθή δξάζε απνηειεί «θξνληίδα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο
κε ηακαηηθά λεξά». Δίλαη αθφκε βέβαην φηη ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν (Αξραηνειιεληθή, Ρσκατθή,
Βπδαληηλή, Αλαγέλλεζε, λεφηεξε) νη αληηιήςεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ σο κέζνλ
ζηελ θξνληίδα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο ήηαλ αλάινγεο κε ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ γηα ηνλ
άλζξσπν θαη ζχκθσλεο κε ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ ηνπο.
Γηα λα απεηθνλίζνπκε ζήκεξα σο θνηλσληθά θξηηηθνί παξαηεξεηέο ηελ πθηζηάκελε
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζεξκαιηζκνχ, είλαη αλαγθαίν λα δνχκε ηε γεληθφηεξε
ζπζηεκηθή ηνπ εηθφλα, θπξίσο απφ ην 1920 (1νο λφκνο) κέρξη θαη ηηο κέξεο καο.
Ζ εηθφλα απηή καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε απφ ηε κηα ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη απφ ηελ
άιιε ηνλ ηξφπν πνπ απηά δηαπιέθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ.
Ζ ζπνπδή ηεο ζεξκαιηζηηθήο εηθφλαο είλαη απφιπηα αλαγθαία γηα ηε ρψξα καο θαζψο ήδε
δηακνξθψλεηαη παγθνζκίσο έλα λέν ηνπίν ζε φια ηα καθξν- θαη κηθξν- ζεξκαιηζηηθά
πεξηβάιινληα.
Ζ λέα απηή δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο, απνηέιεζκα ηεο ελνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ
δηεζλψο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, δεκηνπξγεί ζπγρξφλσο θνηλσληθέο αληζφηεηεο
δηεζλείο αληαγσληζκνχο θαη αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ζε ζρέζε
κε ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
θνπεχνληαο κε θαζαξφ κάηη ζηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ηφζν ζηνλ Διιεληθφ, φζν ζηνλ
παγθφζκην θαη Δπξσπατθφ ζεξκαιηζκφ γηα ηνλ νπνίν κάιηζηα ηζρχεη ε νδεγία 2011/24 «Τγεία
ρσξίο ζχλνξα - δηαζπλνξηαθή» θαη θαηά ζπλέπεηα «ζεξκαιηζκφο ρσξίο ζχλνξα» ηίζεληαη ηα
εξσηήκαηα;
- Πνηέο δνκέο θαη ππνδνκέο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ; ζεξκαιηζκφ;
- Πνηα ε θπζηνγλσκία ηνπ; Πνηα ε ζηξαηεγηθή ηνπ;
- Γηακνξθψλνληαη ζηε ρψξα καο θαλφλεο πγηνχο ζεξκαιηζκνχ πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλεζε,
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, εκπνξηθέο, εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη άιιεο ελέξγεηεο θαη
δξάζεηο;
- Γηαζέηεη ε ρψξα ζεζκηθφ πιαίζην γηα βηψζηκε – αεηθφξν αλάπηπμε ζεξκαιηζκνχ;.
Καη αθφκε:
- Οη πνιίηεο ηεο ρψξαο καο θαη γεληθφηεξα ηεο Δ.Δ. είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηα
δηθαηψκαηά ηνπο ζε φηη αθνξά ην πιαίζην ηεο δηα-ζπλνξηαθήο θξνληίδαο πγείαο;
- Οη επηρεηξήζεηο ζεξκαιηζκνχ έρνπλ πιεξνθφξεζε: ζπκκεηέρνπλ ζεζκηθά ζηηο δξάζεηο
πνπ ην ππνπξγείν ηνπξηζκνχ δηακνξθψλεη.; ππάξρεη πιεξνθφξεζε απφ ηα αξκφδηα
ππνπξγεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ζε φηη αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή πγεία; Σν
ππνπξγείν ηνπξηζκνχ/πγείαο παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο;
- Τπάξρεη επηζηεκνληθή έξεπλα; Καλφλεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε
θξνληίδα πγείαο ησλ ινπνκέλσλ θαη ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ;
- Γηα πνηνπο ηειηθά γίλνληαη – απεπζχλνληαη ηα ζεξαπεπηηθά spa:
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Αξρηθά, θαη πξηλ κπνχκε ζηελ εξκελεία ησλ εξσηεκάησλ, είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξίζνπκε ην
αληηθείκελν γηα ην νπνίν ζπδεηάκε. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγίζνπκε ην πεξηερφκελν θαη ηηο
δηαζηάζεηο ηνπ κέζα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε.
Σν αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεπόκαζηε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ:
Σν αληηθείκελν βέβαηα είλαη απηφ πνπ ππαγνξεχεη ν λφκνο 3498/2006 (αλάπηπμε ηακαηηθνχ
ηνπξηζκνχ θαη ινηπέο δηαηάμεηο). Σν ζεσξψ πνιχ ζπνπδαίν. Κνηλσληθφ αγαζφ γηα ηελ πγεία απφ
ηε κηα, ζπνπδαίν πφξν γηα ηελ ηνπηθή-εζληθή νηθνλνκία απφ ηελ άιιε. Γηα λα απνθχγνπκε
ινηπφλ θάζε ζχγρπζε ε έλλνηα πνπ πξνζδηνξίδεη ην αληηθείκελν ζεκεηψλνπκε ηα παξαθάησ.
Έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ λ.3498/2006

Απφ ζρνιέο, ελψζεηο θηι.
Θεξκαιηζκόο: ην επξχ πεδίν ζεξαπεπηηθψλ θαη
πξνιεπηηθψλ γηα ηελ πγεία εθαξκνγψλ νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε γήηλσλ θπζηθψλ
πιηθψλ (ΗΦ.Π.)
Θεξκαιηζκόο: Σν επξχ πεδίν ησλ ζεξαπεπηηθψλ
& πξνιεπηηθψλ γηα ηελ πγεία εθαξκνγψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο νη
νπνίνη δηαζέηνπλ γήηλα ζεξαπεπηηθά κέζα (αλαθ.)
αλάινγεο πξνο ηνχην εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη
ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά - πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά.

Glossar: European Spas
Association (2005)

.
χκθσλα κε ην λφκν (άξζξν 1 νξηζκνί) ην ππνπξγείν ηνπξηζκνχ αλαθέξεη ηνλ ``ηακαηηθφ
ηνπξηζκφ`` σο ``εηδηθή κνξθή παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ``. Μάιηζηα ζηελ παξ. 4 καο
θαζνξίδεη φηη ζπληειείηαη ζηα θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ – ζεξκαιηζκνχ πνπ είλαη εηδηθέο
ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Γειαδή εάλ έξζσ ζηα ζέξκα λα θξνληίζσ ζχκθσλα κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο πνπ κνπ
πξνηείλεη ην βηβιίν ηνπ ΔΟΣ (1951-52 ή 1966) είηε ην θπιιάδην ηνπ Γήκνπ (2015) ηελ
παξακνξθσηηθή κνπ αξζξίηηδα ή ηελ κεηαηξαπκαηηθή θάθσζε ζα απνιαχζσ παξνρή
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Με άιια ιφγηα ζα θάλσ ηνπξηζκφ;
Να γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο: Ωο επηζθέπηεο ινπφκελνο π.ρ. ησλ ζέξκσλ ζα θξνληίζσ ζην
πδξνζεξαπεπηήξην ηελ πγεία κνπ 20-60 ιεπηά ηεο ψξαο ίζσο θαη πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ην
πξφγξακκα αγσγήο πγείαο.. Απηφ δηεζλψο θαιείηαη ζεξκαιηζηηθή ζεξαπεία, ή πδξνζεξαπεία, ή
balneoterapia ή crenoterapie (φξνο πέξα απφ ην λεξφ ζε πνιιέο ρψξεο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ
πειφ – πεινεηδή) πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζδηνξηζκνί ινπηξνζεξαπεία, εηζπλνζεξαπεία,
πνζηζεξαπεία.
ηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη εθφζνλ ``δχλακαη`` ζα έρσ θαη ηελ επηζπκία λα
βηψζσ θαιέο θαη επράξηζηεο εκπεηξίεο κνξθσηηθνχ ή άιινπ ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα, λα
αιιάμσ επίζεο παξαζηάζεηο λα δερηψ εξεζίζκαηα λα πξαγκαηνπνηήζσ δξαζηεξηφηεηεο, ζε έλα
φκνξθν, ελαιιαζζφκελν, γαιήλην, επράξηζην θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ.
2

Απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζε έλα άιιν ηφπν απφ απηφλ ηεο θαηνηθίαο κνπ
είλαη θαη ηνπξηζκφο. ηα ζέξκα ε ζρέζε ζεξκαιηζκνχ – ηνπξηζκνχ γίλεηαη εκθαλήο. Γηα ηηο
πεξίπνπ 82 πεξηνρέο ηεο ρψξα καο αλαγθαίν είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχγρξνλν πιαίζην πνπ
ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ ηνπηθνχ ζεξκαιηζκνχ. Έηζη ν ζεξκαιηζκφο –
ζεξκαιηζηηθέο δξάζεηο ζα εκπινπηίδνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη αληίζεηα. Ο ηακαηηθφο
ινπηξνινγηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο καο, λα ην πσ κε απιά ιφγηα, ζα απνθηήζεη πεξηερφκελν
ήκεξα απηή ε ζρέζε-ζχδεπμε πνπ γελλά ην πξντφλ ``ηνπξηζκφο –ζεξκαιηζκφ`` ζε έλα ηφπνινπηξφηνπν, δελ επδνθηκεί ζηε ρψξα καο κεζνδηθά θαη ππεχζπλα. Σν έιεγε θαη Λέθθαο ην 1938
«εθεί θαη σο έηπρελ θαη θαηά κίκεζηλ``.
ε φηη ινηπφλ αθνξά ην αληηθείκελν θαιφ είλαη ηα ππνπξγεία ``πγείαο θαη ηνπξηζκνχ`` λα βξνχλ
ηε ζρέζε πνπ ηνπο ελψλεη θαη κε αλάινγεο δηαδηθαζίεο λα δηακνξθψζνπλ ην πιαίζην
``ηνπξηζκφο θαη πγεία``. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αζθνχληαη νη ζεξκαιηζηηθέο ζεξαπείεο, ην είδνο,
ε κέζνδνο νη ηερληθέο, ε δηνίθεζε είλαη ζέκα ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο. Ο ηφπνο, ην γεληθφηεξν
ζχζηεκα είλαη ζέκα ηνπξζκνχ.
Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην αληηθείκελν ζπζηεκηθά έηζη ψζηε λα δηακνξθψζνπκε ζαθή αληίιεςε
γηα ην πεξηερφκελν ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θ.α. ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δχν ελφηεηεο πνπ
ην ζπγθξνηνχλ.
Ζ πξώηε ελόηεηα αθνξά ηνπο ``θπζηθνύο πόξνπο`` θαη ηα πεξηβάιινληά ηνπο.
Γειαδή, αθνξά ζηε θχζε θαη ηνπο γεσινγηθνχο, ρεκηθνχο, βηνινγηθνχο, νηθνινγηθνχο
κεραληζκνχο πνπ δεκηνχξγεζαλ σο αέλαν εξγαζηήξην, κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θπζηθψλ πφξσλ
φπσο κεηαιιηθφ λεξφ, ηελ άξγηιν σο πξψηε χιε γηα παξαζθεπή ζεξαπεπηηθνχ πεινχ, αέξηα,
πδξαηκνχο, θιίκα.
Καηά κείδνλα ιφγν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζήκεξα ζε ``ηακαηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο `` λα
ελλννχκε ην κεηαιιηθφ λεξφ ην νπνίν κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδεη ε πνιηηεία
αλαθεξχζζεηαη σο ``ηακαηηθφ κέζνλ`` θαη απνηειεί πξψηε χιε γηα ηακαηηθά παξαζθεπάζκαηα
ησλ spa.
ηε ρψξα καο νη ζεξκέο ή ςπρξέο κεηαιιηθέο πεγέο ή ηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα είλαη
απνηέιεζκα ηνπηθψλ γεσινγηθψλ, ηεθηνληθψλ, γεσρεκηθψλ, κνξθνινγηθψλ, θιηκαηηθψλ θ.α
ζπλζεθψλ.
Οη ζπλζήθεο πξνζδηνξίδνπλ ton ζπγθεθξηκέλν θχθιν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ
εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ πνηφηεηα ή ηνλ ηχπν ηνπ λεξνχ πνπ εηζξέεη ζηε δψλε ηξνθνδνζίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη απφ ηηο ηεθηνληθέο θαη θπζηθνρεκηθέο θ.α. δηεξγαζίεο πνπ
ζπληεινχληαη θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ, θαη νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο
κεηαιιηθήο πεγήο ή ηνπο δηαθνξεηηθνχο θπζηθνρεκηθνχο ραξαθηήξεο ζηε ζεξκή κεηαιιηθή
πδξνθφξν έθηαζε.
ε κία πδν-κεηαιιηθή πεξηνρή πνιιέο θνξέο ην λεξφ (νη πεγέο) έρνπλ δηαθνξεηηθφ θπζηθνρεκηθφ ραξαθηήξα
ην ράξηε πεξηθεξεηψλ παξαηεξνχκε ην αξηζκφ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ –αλαθεξπγκέλσλ απφ ην
1920 κέρξη ην 2000.
Σα γήηλα θπζηθά πιηθά ζηελ απζεληηθή ηνπο θαηάζηαζε δειαδή ρσξίο αιιαγή ή κεηαηξνπή ησλ
θπζηθψλ ή ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εκθαλίδνπλ ή θαη απνδεηθλχνπλ κέζα απφ ηελ πξαθηηθή
εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο ή ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή εκπεηξία-ηεθκεξίσζε ηελ ηθαλφηεηα λα
αζθνχλ βηνινγηθέο δξάζεηο νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη ζηε θξνληίδα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.
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Σαμηλόκηζε λεξώλ

Αξηζκόο ηακαηηθώλ πεγώλ ζε θάζε Πεξηθέξεηα
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I. Μεηαιιηθά λεξά
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- Μεζνκεηαιιηθά
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1. Αθξαηφζεξκεο
2. Ομππεγέο
3. Θεηνχρεο
4. Αιαηνχρεο Br/J
5. Αιαηνχρεο Cl-Na
6. Θεηηθέο
7. Τδξναλζξαθηθέο
8. Ραδηελεξγέο
9. Αξζεληθνχρεο-ηδ/ρεο
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II. Πειόο

Ηακαηηθέο πεγέο
-Τδξνπεγέο 110
-Λαζπνπεγέο 2
-πήιαηα
2
-Τδξαηκνί
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III. πήιαην
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1
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Ραδηελεξγέο Η.Π.
1. Κ. Βνύξια (2)
2. Αηδεςόο 1 (Θ..)
3. Ηθαξίαο 4
4. Κύζλνπ 1 (Α.Α.)
5. Γ. Λνπηξαθίνπ 1
6. Θήξαο 1

Ηζρπξέο >1333bq/l

Μέηξηεο (266-1333)
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Ζ δεύηεξε αλαθέξεηαη ζην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άλζξσπν, ν
νπνίνο εδψ θαη 3000 ρξφληα, αξρηθά κε ηελ δχλακε ηεο εκπεηξίαο ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ
παξαηήξεζε θαη ην πείξακα, δεκηνχξγεζε ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ αζθνχληαη γηα πξφιεςε,
απνθαηάζηαζε, ζεξαπεία, θάλνληαο ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ σο κέζνλ αγσγήο πγείαο. Ζ πνιηηεία
ζήκεξα αλαγλσξίδεη ην κέζνλ σο ``ηακαηηθφ``.
ηελ Διιάδα κεηέξα ηεο πδξνζεξαπείαο ε απφθηεζε ησλ ζετθψλ δψξσλ ηεο πγείαο, ηεο
επεμίαο, ηεο νκνξθηάο θαη ηνπ ζζέλνπο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κέρξη ζήκεξα εθθξάδνληαη ζε
πνιινχο ηξφπνπο:
``ινπηξφλ δε ζπρλνίζη ησλ λνζεκάησλ αξήγνη αλ ρξενκέλνηζηλ (ηππνθξάηεο)``.
Απφςεηο γηα ηηο ζεξκέο πεγέο:
``ηα ζεξκά ινπηξά είλαη ηεξά. δηφηη απφ ησλ ηεξσηάησλ γίλνληαη ζείνπ θαη θεξαπλνχ`` ή ``δηφηη
δηα γεο δηεζείηαη ζηππηεξηψδνπο..(Αξηζηνηέιεο)``,
Ζ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα ηε ζεξαπεία ζηνλ επηζθέπηε ησλ ινπηξψλ
``ιεζελ η’φπηζζελ σο ίζη ειεχζεηαη``.
Ζ θαζηέξσζε ``ηνπξηζκνχ & δηαθήκηζεο`` ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ κε ινπηξά.
``Οηθίαλ, ινπηξφλ, ηρζχο, ιαγσνχο, κέγηζηνλ εζπρίαο, ιφγηνη εμ φιεο ηεο Διιάδνο, πιήξεο
θπζηθψλ θαιινλψλ ηαχηε (Πινχηαξρνο)``.
``δηέρνπζα πεξὶ ηεηηαξάθνληα ζηαδίνπο ηῆο Ὀιπκπίαο (Ἡξάθιεηα), θεηκέλε δὲ παξὰ ηὸλ
Κπζήξηνλ πνηακφλ, νὗ ηὸ ηῶλ Ἰσληάδσλ λπκθῶλ ἱεξὸλ ηῶλ πεπηζηεπκέλσλ ζεξαπεχεηλ λφζνπο
ηνῖο ὕδαζη (ηξάβσλ, γεσγξαθηθά Δ, 32)"
``ἀπέρεη δὲ ὡο πεληήθνληα Ὀιπκπίαο ζηαδίνπο θψκε ηε Ἠιείσλ Ἡξάθιεηα θαὶ πξὸο αὐηῇ
Κχζεξνο πνηακφο: πεγὴ δὲ ἐθδηδνῦζα ἐο ηὸλ πνηακὸλ θαὶ λπκθῶλ ἐζηηλ ἱεξὸλ ἐπὶ ηῇ πεγῇ.
ὀλφκαηα δὲ ἰδίᾳ κὲλ ἑθάζηῃ ηῶλ λπκθῶλ Καιιηθάεηα θαὶ πλάιιαζηο θαὶ Πεγαία ηε θαὶ Ἴαζηο
(Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο 6.7 )``
Οη Ησληάδεο Νχκθεο ήηαλ 4 θαη ηα νλφκαηα είλαη θαζαξά ζπκβνιηθά (Καιιηθάεηα: απηή πνπ
απνθαιχπηεη ηελ νκνξθηά. πλάιιαζηο: εθείλε πνπ αιιάδεη ηνλ ινπφκελν. Πεγαία: ε
ζρεηηδφκελε κε ηελ πεγή. Ίαζηο: εθείλε πνπ ζεξαπεχεη).
Γηα ην ινπηξνινγηθφ καο πινχην ε έθθξαζε αγσλίαο θαηαζέηνπλ νη γηαηξνί Μ. Βιαζηφο & Ν.
Παπατσάλλνπ 1930 ζην βηβιίν ηνπο ``ηακαηηθαί πεγαί`` είλαη ραξαθηεξηζηηθή:

Απφ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Ηππνθξάηε, Πινχηαξρνπ θ.α. πεξάζακε ζηηο ξσκατθέο
ζέξκεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην βπδάληην.
Σν 1480 νη πξψηνη ινπηξνιφγνη γηαηξνί θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηε Γεξκαλία,
ην 1498 νη Ηηαινί κειεηνχλ ηα κεηαιιηθά λεξά ελψ
ην 1670 θαη ην 1750 ε αθαδεκία επηζηεκψλ ηεο Γαιιίαο κειεηά ην ρεκηζκφ ηεο ηδηαίηεξεο
θαηεγνξίαο ησλ κεηαιιηθψλ λεξψλ.
Σν 1833 αξρίδνληαο απφ ηελ Κχζλν, θηίδνληαη ηα ηακαηηθά ινπηξά ζηε ρψξα καο, (1855
Λνπηξάθη θαη Μέζαλα, ην 1895 Τπάηε θηι.) ζχκθσλα κε ηηο ηφηε αληηιήςεηο.
ηε ρψξα καο κέρξη ην 1918 ζχκθσλα κε ηνλ Α. Παπακάξθνπ¹ νη αλαβιχδνπζεο πεγέο ήηαλ 93.
Σν 1920 δεκηνπξγείηαη ν λφκνο 2188 θαη ε αλαγλψξηζε 19 πεγψλ σο «ηακαηηθψλ».
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Σν 1923 ηδξχεηαη ην ρεκείν θαη ε γεσινγηθή ππεξεζία ηνπ Κξάηνπο πνπ επηκειήζεθαλ ησλ
πεγψλ ηε ζπλέρεηα ε ππεξεζία μέλσλ θαη εθζέζεσλ ην ηκήκα ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπ ππνπξγείνπ
εζληθήο νηθνλνκίαο, θαηέγξαςε ην 1931 ηνλ αξηζκφ 152 πεγψλ θαη δεκνζηεχεη γηα πξψηε θνξά
επίζεκα ην έγγξαθν «πίλαμ ηακαηηθψλ πεγψλ θαη αηκνζέξκσλ ελ ειιάδη» θαζνξίδνληαο ηελ
νλνκαζία ηεο πεγήο, ηνλ ηφπν (επαξρία) θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ηακαηηθήο πεγήο.
Μία επηκειεκέλε έξεπλα απφ ηε Γ/λζε ινπηξνπφιεσλ θαη ηακαηηθψλ πεγψλ πνπ δεκνζηεχηεθε
ην 1938 απφ ην Γ/ληή Ν. Λέθθα κε ηίηιν ``αη 752 κεηαιιηθαί πεγαί ηεο Διιάδνο`` ήηαλ θαη ε
πιεξέζηεξε θαζψο πεξηείρε φια ηα ζηνηρεία. Να κελ ιεζκνλήζνπκε θαη ηελ έδξα ``θιηληθήο
πδξνινγίαο θαη θιηκαηνζεξαπείαο ζην παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο``.
Οη αλαθεξχμεηο πδξνπεγψλ απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία, κε πξνζδηνξηζκφ «ηακαηηθέο»
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξψην λνκνζεηηθφ έξγν πνπ έγηλε ην 1920. Σν 1920 είρακε ηελ
απφθαζε 40032/4-7-1900 ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθψλ γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο πεγήο Ζξαίαο
Αξθαδίαο σο ηακαηηθήο. ηε ζπλέρεηα έγηαλα αλαθεξχμεηο πεγψλ κε ηνπο λφκνπο 2188/21-8-176/1920 θαη 4844/30-7-4-8/1930 πνπ ρξνληθά ζε νκάδεο είλαη:
εκεηψλνπκε φηη:
- Πνιιέο απφ ηηο πεγέο απηέο δελ ππάξρνπλ. Σε ζέζε ηνπο πήξαλ πδξνκαζηεπηηθά έξγα
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε παξνρή ηακαηηθνχ λεξνχ. Απηφ ζπλέβε ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο θαη είλαη θπζηθφ θαζψο βαζηθφο θαλφλαο γηα νπνηαδήπνηε ζεξκαιηζηηθή αλάπηπμε
είλαη αλαγθαία ε ζηαζεξή παξνρή θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ θπζηθν-ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
ηακαηηθνχ λεξνχ.
- Απφ ηελ εκπεηξία κέρξη ζήκεξα θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη
116. Ο αξηζκφο απηφο αληηπξνζσπεχεη:
α) ζεξκέο ή ςπρξέο πδξνθφξεο εθηάζεηο απφ ηηο νπνίεο κε πδξνκαζηεπηηθά έξγα (γεσηξήζεηο,
θξεάηηα, ζήξαγγεο) θαη ηερληθά κέζα αληινχκε ηακαηηθφ λεξφ
β) ζε θπζηθέο αλαβιχζεηο λεξνχ (πδξνπεγέο) ζεξκέο ή ςπρξέο
γ) ζε ιαζπνπεγέο (θνηηάζκαηα θπζηθνχ ψξηκνπ πεινχ)
δ) ζπήιαηα λεξνχ θαη ζπήιαηα πδξαηκψλ
ε) θπζηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ.
Να ζεκεηψζνπκε θαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ:
Απηφ πνπ ηζρχεη σο θξνληίδα πγείαο γηα ηελ πδξνζεξαπεία κε ηακαηηθφ λεξφ ηζρχεη θαη γηα ηε
ζαιαζζνζεξαπεία θαη κελ μερλάκε ηελ θιηκαηνζεξαπεία. Απηφ ζεκαίλεη κεγάιν άλνηγκα
αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ-Θεξκαιηζκνχ.
εκεηψλνπκε θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζεξκψλ ρισξηνλαηξηνχρσλ ή αιαηνχρσλ λεξψλ
ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ δελ είλαη εληαγκέλα σο ηακαηηθά ζην ζχζηεκα ζεξκαιηζκφο.
Πξνηάζεηο γηα επαλαπξνζδηνξηζκό άξζξσλ θαη πξνζζήθεο ζην αληηθείκελνπ
Ο λφκνο 3498/2006 απνηειείηαη απφ 23 άξζξα. Ζ κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ ζε
ζρέζε κε ηε ζεξκαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζηνλ ειιεληθφ,
επξσπατθφ θαη παγθφζκην ράξηε καο νδεγεί ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο:
- Έρεη ζνβαξέο ειιείςεηο ζε φια ηα πεδία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην αληηθείκελν.
- Μεξηθά ηνπ άξζξα είλαη αληηθξνπφκελα
- Μεξηθά ηνπ άξζξα έρνπλ ζηελ νπζία απηνθαηαξγεζεί
- Γίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ ``αλαγλψξηζε``, κε ιαλζαζκέλε δηαδηθαζία θαζψο δελ ηελ
νινθιεξψλεη, αληίζεηα κπινθάξεη ηελ πξφνδν ηνπ ζεξκαιηζκνχ.
- Γελ παξέρεη κία ζπλνιηθή θαη νινθιεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα-ζηξαηεγηθή πνπ λα
εκπλέεη δεκηνπξγία, δπλακηθή, θαη θαηλνηνκίεο ζην αληηθείκελν
- Έρεη κεξηθά άξζξα ``θαιά``πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο αιιά δελ ελεξγνπνηήζεθαλ.
- Έρεη θαηά ηε γλψκε καο θαη άξζξα πνπ δελ κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ (παξάλνκα)
- Γελ πξνσζεί θαη νχηε δηακνξθψλεη κία δπλακηθή ζηελ έξεπλα ηελ αλάπηπμε, ζηε κέζνδν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην αληηθείκελν.
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Ζ πξφηαζή καο ινηπφλ γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ άξζξσλ πνπ ηζρχνπλ ζην λφκν 3498/2006
αιιά θαη ε πξνζζήθε λέσλ, γίλεηαη θαζψο,
1. Βξηζθφκαζηε ζηελ κεηά απφ δχν ρξφληα εθαξκνγήο ηεο ``πγείαο ρσξίο ζχλνξα`` θαη ε
ρψξα καο είλαη εθηφο δηαδηθαζηψλ, παληειψο αλέηνηκε θαη ρσξίο θακία ελέξγεηα
2. γλσξίδνπκε κέζα απφ ζπδεηήζεηο, πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχκε ζηελ OMTh
ηελ αλαγθαηφηεηα λα εκβαζχλνπκε ζηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ``βηνκεραλίαο
ησλ spa`` θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο απηψλ. Δάλ δνχκε κε θαζαξφ κάηη ηα
αληηθείκελα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξψπεο ηνπ 2020 επηγξακκαηηθά απηά έρνπλ ηηο
αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο:
Η. Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ζηηο
θαηλνηνκίεο.
ΗΗ. Βηψζηκε αλάπηπμε: Πξνβάιιεηαη κία απνηειεζκαηηθή / απνδνηηθή έξεπλα θαη κία πην
νηθνινγηθή (βην-θπζηθή, νηθν-θνηλσληθή) αιιά θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία.
ΗΗΗ. Αλνηρηή ζε φινπο αλάπηπμε: πξνάγνληαο κηα πςειήο ελαζρφιεζεο νηθνλνκία,
παξέρνληαο θνηλσληθή – ηνπηθή ζπλνρή.
Ζ αλαγθαηόηεηα κεηαξπζκίζεσλ
Πξνηείλσ αλεπηθχιαθηα σο θαηεπείγνλ ηελ αλαγθαηφηεηα γελλαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ.
3498/2006. Παξάιιεια ηε δεκηνπξγία λνκνζεηηθνχ έξγνπ ζην ππνπξγείν πγείαο γηα ηηο κνλάδεο
πδξνζεξαπείαο (ζπα) έηζη ψζηε ε λνκνζεηηθή πξεζβεία ηνπ ειιεληθνχ ζεξκαιηζκνχ λα
δηακνξθψλεη ην ``νινλ`` ηνπ αληηθεηκέλνπ σο έλα απηφλνκν ζχζηεκα πνπ ζπγθξνηείηαη θαη
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ``πγεία θαη ηνπξηζκφο`.
Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί
Πξφδξνκε εξγαζία φισλ είλαη νη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία ην απφθζεγκα ηνπ θπληθνχ θηινζφθνπ Αληηζζέλε (445-360): «Αξρή ζνθίαο νλνκάησλ
επίζθεςεο».
Ζ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ εμέιημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαιηζκνχ
καο ππαγνξεχεη ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ
ελλνηνινγηθνχ ράξηε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη έλλνηεο, νη νξηζκνί θαη νη
πξνζδηνξηζκνί είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζζνχλ κε ζαθήλεηα, θαζψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ
θνηλσληθή δξάζε, δίλνπλ λφεκα θαη
πεξηερφκελν ζηηο ζεξκαιηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ
ζπκβαίλνπλ, δελ παξαπιαλνχλ ηνπο πνιίηεο – επηζθέπηεο, θαη νχηε δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε
πξάγκα πνπ είλαη εκθαλέο θαη ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο.
Πξψηε καο παξαηήξεζε ινηπφλ ην «γισζζάξη ηνπ ειιεληθνχ ζεξκαιηζκνχ». Ση νλνκάδνπκε π.ρ.
ινπηξφπνιε; ηη είλαη ηακαηηθά ινπηξά ηη νλνκάδνπκε επηρείξεζε ηακαηηθψλ ινπηξψλ, ή
επηρείξεζε ζεξκαιηζκνχ;
Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο επίζεο είλαη αλαγθαίνο θαζψο πάλσ ηνπ ζα δνκεζεί κία
ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Ση νλνκάδνπκε π.ρ. ``ηακαηηθά ινπηξά``. Καηά ηε
γλψκε κνπ απηά πνπ δηαζέηνπλ α) ηακαηηθφ θπζηθφ κέζν επηζηεκνληθά αλαγλσξηζκέλν θαη
εκπεηξηθά απνδεδεηγκέλν β) ε ηνπνζεζία θαη ην θιίκα δελ επεξεάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο
αλάξξσζεο θαη αλάπαπζεο θαη ειέγρνληαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα γ) δηαζέηεη δηάθνξεο
δπλαηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηακαηηθνχ κέζνπ δ) νη θχξηεο ελδείμεηο
ζεξαπείαο θαη αληελδείμεηο έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη αλαθνηλσζεί επηζηεκνληθά. Ο ηίηινο
``ηακαηηθά ινπηξά`` ζήκεξα δηεζλψο αλαθέξεηαη κε ηελ έλλνηα spa. Δπνκέλσο εάλ γίλεη
ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο, ηφηε δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα αλαθέξεη σο spa νηηδήπνηε θαη
νπνπδήπνηε γίλεηαη κε ηε ρξήζε λεξνχ θαη νχηε φπσο αλαθέξεηαη ζην λφκν σο θέληξα
αλαδσνγφλεζεο.
Γίλνπκε παξαθάησ έλα ελλνηνινγηθφ παξάδεηγκα.
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Πξνζεγγίδνληαο εξκελεπηηθά ην αληηθείκελν αλεπηθχιαθηα ζα έιεγα φηη ν ειιεληθφο
ζεξκαιηζκφο απνηειεί ``εζληθφ απφζεκα`` πνπ αμηνπνηείηαη κε ζηφρν ηε θξνληίδα ηεο
αλζξψπηλεο πγείαο, ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηελ πεξηβαιινληηθή σθέιεηα.``
Ζ ίδηα έλλνηα ηζρχεη θαη γηα κεγάιν κέξνο ηακαηηθψλ πεγψλ.
Ν. 3498/2006

Πξφηαζε:
Θεξκαιηζκόο. (Ηακαηηθή πεγή).
Δζληθφ απφζεκα, κέξνο ηεο θπζηθήο
θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πνπ
αλήθεη ζην δεκφζην, ην νπνίν ην
δηαρεηξίδεηαη ην πξνζηαηεχεη θαη ην
αμηνπνηεί γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ
αγσγή πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

Δξκελεία. εζληθφ απφζεκα: Ζ πεγή Θεξκνππιψλ, Αληγξίδσλ Νπκθψλ, ην ζπήιαηα ηνπ
Ηππνθξάηε ζηε Νίζπξν, Μήιν, ηνπ Παπζαλία ζηα Μέζαλα ζηελ Ζξάθιεηα ε πεγή Απνιισλίαο,
νη αλαθνξέο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Πινχηαξρνπ γηα ηηο πεγέο Αηδεςνχ, Ζθαίζηνπ ζηε
Λήκλν, νη αλαθνξέο ηνπ Γαιελνχ γηα ηελ πεγή Μπηηιήλεο, Αζελάο ζηελ Τπάηε, Θέξκσλ ζηελ
Ηθαξία θαη άιιεο πεγέο, ηφπνη απφ ηε κπζνινγία, ηελ ηζηνξία δελ είλαη απιά θαη κφλν
άληιεζε ηακαηηθνχ θπζηθνχ πφξνπ απφ γεψηξεζε ή θξέαξ, ηάθξν ή ζήξαγγα. Ζ θάζε πεγή θαη
ην πεξηβάιινλ ηεο, ζηε θπζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο δηάζηαζε απνηειεί έλα ζπάλην θαη πνιχ
ζεκαληηθφ εζληθφ απφζεκα. Δίλαη ε ηζηνξία καο ν πνιηηηζκφο καο ζηελ πην σξαία ηνπ
δηάζηαζε. «πδσξ δε, σο ςπρξφλ, νχησ θαη ζεξκφλ σθέιηκνλ αλζξψπσ» ζα καο πεη ν ζνθφο
Πινχηαξρνο απφ ηε Υαηξψλεηα ζηε κειέηε ηνπ «πφηεξνλ χδσξ ή ππξ ρξεζηκφηεξνλ» γηα λα
θαηαιήμεη ζηελ πεξίθεκε ξήζε ηνπ Πηλδάξνπ «άξηζηνλ κελ χδσξ».
Αλαγλώξηζε θαη αλαθήξπμε:
Δηδηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε θαζψο απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη φιν ην ζχζηεκα
ζα έιεγα ηα εμήο:.
Ση αλαγλσξίδνπκε, πσο θαη γηαηί; Με ην ζρέδην λφκνπ νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηξία
πξάγκαηα
 Φπζηθνύο πόξνπο σο ηακαηηθνύο
 Δγθαηαζηάζεηο αγσγήο πγείαο κε ρξήζε η.θ.π.. Ζ θάζε κνλάδα
ζεξκαιηζκνχ
αλαγλσξίδεηαη κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο σο κνλάδα «ΦξνληίδαοΤγείαο».
Παξαηήξεζε: Καηά ηε γλψκε κνπ νθείινπκε λα αλαγλσξίδνπκε κφλν λεξφ σο θπζηθφ
ηακαηηθφ πφξν. Όια ηα άιια είλαη παξάγσγα (κέζα εθαξκνγήο αγσγήο πγείαο ή κέζα
ζεξκαιηζηηθψλ ελεξγεηψλ) θαη εθφζνλ κε εθαξκνγή αλάινγσλ θαλφλσλ ηα παξαζθεπάδνπκε
ηφηε ηα αλαγλσξίδνπκε λα απνηεινχλ κεηά απφ ηεθκεξησκέλε έξεπλα κέζνλ θξνληίδαο ηεο
πγείαο.
 Θεξκαιηζηηθό ηόπν πγείαο
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άρθρο 4 Διαδικασία αναγνώρισης

Τ.Α.16665(δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο
22/12/2006)
Τ.Α 17414 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζ. 1666522/12/2006
Τ.Α1721 (ηξνπνπνίεζε ηεο 16665 πνπ
ηξνπνπνηήζεθε σο 17414)
ΤΑ2997(Σξνπνπ. Υαξαθηεξηζκνχ)

Σν 1920 ε δηαδηθαζία ήηαλ απιή. Σν 2006 έγηλε ζχλζεηε.
Αλαγλσξίδσ ζεκαίλεη θάηη πνπ δεκηνπξγψ θαη έρεη λφεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
π.ρ. αλαγλσξίδσ κε θαλφλεο ηα Θέξκα Ηθαξίαο σο Θεξκαιηζηηθφ ηφπν Τδξνζεξαπείαο θαη
Θαιαζζνζεξαπείαο.
Έηζη δίλσ ηαπηφηεηα θαη δεκηνπξγψ ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο π,ρ, ηη είλαη Θεξκαιηζηηθφο ηφπνο
Τδξνζεξαπείαο θαη Θαιαζζνζεξαπείαο. ηη είλαη Λνπηξφπνιε;
Έηζη πξνζδηνξίδσ ηηο
πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Σα ηειεπηαία 40-50 ρξφληα δψζακε θαη δίλνπκε κεγάιε δηάζηαζε ζην κέζνλ. Γειαδή ζηνλ
ηακαηηθφ πφξν σο κέζνλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηακαηηθή πδξνπεγή.
Ο
λφκνο «ΗΑΜΑΣΗΚΑΗ ΠΖΓΑΗ ηνπ 1920» πξνέβιεπε ηα πάληα. Τδξνζεξαπεπηήξηα,
θαλνληζκνχο, άδεηεο, ραξαθηεξηζκνχ ιεηηνπξγίαο θ.α. Τπήξρε ζην λφκν θαη ε δψλε πξνζηαζίαο
ησλ 1000 κέηξσλ. Μία επηκειεκέλε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ λφκνπ καο κεηαθέξεη ζε δψλε 1000
φρη απιά πξνζηαζίαο αιιά δψλε πνπ πινπνηείηαη ε θνηλσληθή δξάζε «ζεξκαιηζκφο», πνπ ζην
εμσηεξηθφ ήδε εθαξκνδφηαλ. Γειαδή έλαο ηδηαίηεξνο ρψξνο πνπ πάσ λα θξνληίζσ ηελ πγεία
κνπ. Έηζη π.ρ. παξαηεξνχκε ηνλ ηίηιν: Congress international du turism du thermalism et du
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climatisme. Paris June 1937, θαη βέβαη απφ ηφηε ήδε ππάξρεη θαη ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε
Θεξκαιηζκνχ θαη ε SITH (Έλσζε Σερληθψλ Θεξκαιηζκνχ).
Ζ αλαγλψξηζε-αλαθήξπμε ελφο θπζηθνχ πφξνπ σο ηακαηηθνχ δελ θηάλεη. Οθείιεη λα
ζπλνδεχεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη θαζνξηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ ηφπνπ σο ζεξαπεπηηθνχ ή ηακαηηθνχ.
Σν 2004 ζηηο 20 Ματνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο espa ν πξφεδξνο Nicasio Perez Menzel
αλαθνίλσζε ην θείκελν ``βαζηθψλ αξρψλ`` ζεξκαιηζκνχ.
ε δχν απφ απηά ζεκεηψλεηαη φηη:

- Απνηεινχλ νπζηψδεο ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
- Δπεξεάδνπλ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο
- Απνηεινχλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ παξάγνληα
- πληεξνχλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο
- Πνιιέο ρψξεο δελ δηαζέηνπλ επίζεκν θαη πιήξεο ζεζκηθφ πιαίζην
- Καζηέξσζε ηππνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηαθάλεηα ζηελ επξσπατθή αγνξά.
Οη ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο – αληελδείμεηο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ηφπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
ηακαηηθψλ λεξψλ ζε κία πεξηνρή είλαη επλφεην φηη ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα ζεξαπεπηηθά κέζα
δειαδή ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ηακαηηθνχο Φ.Π. , ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ ηξφπνκεζφδνπο αγσγήο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ αλαγλψξηζε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζα δνκεζεί φιν ην
χζηεκα «Διιεληθφο Θεξκαιηζκφο»
Α) Φπζηθνύο πόξνπο σο ηακαηηθνύο (Γήηλα Φπζηθά ζεξαπεπηηθά κέζα (ηνπ εδάθνπο/ηεο
ζάιαζζαο /ηνπ θιίκαηνο)) εθφζνλ αζθνχλ ιφγν θπζηθψλ, ρεκηθψλ βηνινγηθψλ ηδηνηήησλ
επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε αλζξψπηλε πγεία.
Β) Δγθαηαζηάζεηο αγσγήο πγείαο. Οη ζεξκαιηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε έλα ηφπν πνπ
ζα αλαγλσξηζηνχλ σο κνλάδα Α/ζκηαο θξνληίδαο πγείαο γηαηί πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
κπνξεί λα έρνπλ θαη ηε δηθή ηνπο δηαθνξεηηθφηεηα. Μπνξεί π.ρ. λα είλαη Δπηρείξεζε ηακαηηθψλ
λεξψλ, κνλάδα πεινζεξαπείαο, πδξνζεξαπεπηήξην πδξνζείνπ, κνλάδα ή επηρείξεζε
ξαδνλνζεξαπείαο, ζαιαζζνζεξαπείαο, εηζπλνζεξαπείαο θηι
Γ) «Θεξαπεπηηθνύο ηόπνπο» Καζηέξσζε θξηηεξίσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ σο «ζεξκαιηζηηθνχ ηφπνπ αλάξξσζεο» π.ρ. επλντθή ζέζε σο πξνο
ην βηνθιίκα, ην πεξηβάιινλ ηελ πξνζηαζία, ηακαηηθφ θπζηθφ πφξν, θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, λεξφ,
ηξνθή, πεξηβάιινλ, ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θ.α.)
πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε θαηάηαμε-ηαμηλφκεζε ησλ ινπηξνηφπσλ κε
δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζα δψζεη πεξηερφκελν, ζα αλαδείμεη ηνλ ζεξκαιηζκφ θαη ζα αλνίμεη
λένπο δξφκνπο ζε πνιιά επίπεδα.
Ο ειιεληθφο Θεξκαιηζκφο ζα απνθηήζεη πινχζην πεξηερφκελν σο πξνο ηηο δξάζεηο, ηηο κνξθέο
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θιπ.
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Ζ Γνκή ηνπ νθείιεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε
1. ην πεδίν ησλ «θπζηθώλ πόξσλ». Αξκνδηόηεηα γλσκνδόηεζεο ηνπ (ΤΠΔΚΑ)
•
•
•
•
•
•
•
•

Πηγές (Total springs) ……..224
Ιαματικές (medical Mineral Water springs) …116
Aξιοποιήσιμες (termal station spa) ….82
Ζώνες προστασίας ;
Περιοδικές μετρήσεις ;
Αποθέματα βεβαιωμένα πιθανά για το ιαματικό νερό ;
Πρωτόκολλο για τα αποθέματα;
Νομοθετικό πλαίσιο για τις Ι.Π.

•
•
•
•
•

Πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ζεξκαιηζηηθψλ πφξσλ
Υξήζεηο ζε ζεξκαιηζηηθέο & άιιεο ελέξγεηεο (βιέπε νδεγία)
Καζνξηζκφο ρξήζεσλ (λα θαηαγξαθνχλ ζε παξάξηεκα)
Καηάξηηζε θαηαιφγνπ ζεξκαιηζηηθψλ πφξσλ (Μεηξψν)
Αξκνδηφηεηεο πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ

2. Ννκνζεηηθό έξγν Τπνπξγείσλ Τγείαο / Οηθνλνκίαο - Σνπξηζκνύ
•
•

•

•

2.1

2.3

Ιδιοκτησία:
- Δημόσια, Ιδιωτικά
Υπάρχουν κανόνες για τα spa;
- Υγεία (αναλύσεις, έρευνα, έλεγχος κτλ.)
- τεχνικές εφαρμογών
- Τουρισμός
- Ποιότητα λουτροτόπων (iso)
- οι κανόνες να διαφοροποιούνται στις περιοχές/Περ-ριες
Τηρούνται έλεγχοι στους εφαρμοζόμενους κανόνες στο spa;
- spa αναγνωρισμένο
- Ιατρικό κέντρο (xealth center)
- Τοπικός – περιφερειακός τουρισμός
Θεραπείες αναγνωρισμένες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας
(the state health system);
- Δημόσιο (ΕΣΥ) % κάλυψη, ασφάλεια;
Χρήστες Ιαματικών Υπ. Υγείας / Τουρισμού
Χρήστες & κανόνες με/χωρίς συνταγή γιατρού ;
Καθιέρωση - Λόγοι επίσκεψης (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση
Πρόβλεψη ταξινόμησης κριτηρίων για τους χρήστες π.χ.
- ηλικίες;
- τρόπο πληρωμής ;
- οργάνωση της διαμονής ;

3. Προσωπικό στο Θερμαλιστικό Σταθμό. (Υγείας/Τουρισμού)
•
Αριθμός εργαζομένων
- επίπεδο / εκπαίδευση;
- Θεσμοθετημένοι κανόνες που καθορίζουν θέση/επίπεδο εκπαίδευσης;
- Ελάχιστο προσόν θέση
•
Ιατρικό προσωπικό
- Καθιέρωση γιατρού/τρών υδροθεραπευτηρίου σύμφωνα με την κίνηση;
- Ειδικευμένοι σχετικά με το θερμαλισμό;

11

4. Θεξκαιηζηηθέο Τπεξεζίεο - Δθαξκνγέο
5. ηνηρεία Οηθνλνκίαο
6. Ννκνζεηηθά: Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ.
- Δπηηξνπή ειιεληθνχ ζεξκαιηζκνχ (3-5 άηνκα)
- Κεληξηθφ γξαθείν ζεξκαιηζκνχ (ππεξεζία)
- Άδεηεο ρξήζεσλ ζεξκαιηζηηθψλ ελεξγεηψλ, αξκφδηα φξγαλα θαη
- Γηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε πεξηθεξεηαθφ – ηνπηθφ ζεξκαιηζκφ.
- Έξεπλα – εθπαίδεπζε
- Θεζκηθφο ζπληνληζκφο ζε δηάθνξα επίπεδα
- πξνγξακκαηηζκφο πξσηνβνπιηψλ
- Πξνψζεζε εηαηξηθήο εηθφλαο
- Δηζαγσγή επψλπκσλ πξντφλησλ
- Οξηζκφο ζεξκαιηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη θαζνξηζκφο πξνζφλησλ
- Πξνψζεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην λεξφ
- Θεξαπείεο ζε εξγαδνκέλνπο ζε εηήζηα βάζε
- Θεζκηθφο ζπληνληζκφο δηαβνχιεπζε
- Αμηνιφγεζε θαη ελζσκάησζε (ηακαηηθά ινπηξά θαη ελζσκάησζε ζε
άιιεο εγθαηαζηάζεηο πγείαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή)
- Δηδίθεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
- ήκα πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο (ππάξρεη ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο)
- Υξήζε ηνπ φξνπ
- Κπξψζεηο
Βαζηθνί θαλόλεο θαη αξρέο πνπ αθνξνύλ ην ζρεδηαζκό ηνπ λόκνπ κε αληηθείκελν.
1. ε κία ζεξκή πδξνθφξν έθηαζε νθείινπλ λα ζπλππάξρνπλ αλαπηπμηαθά: ν ηνπξηζκφοζεξκαιηζκφο κε ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κεηαιιηθψλ- ηακαηηθψλ
λεξψλ κε ηελ εκθηάισζε. Ζ θνηλή αληηκεηψπηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο είλαη ην δεηνχκελν. Να ραξαθηεξίδεηαη εληαίν ην ζεξκφ ή
ςπρξφ πδάηηλν κεηαιιηθφ πεδίν (πδξνκεηαιιηθή ιεθάλε-πεξηνρή) θαη ε δηαρείξηζή ηνπ λα
πξνζβιέπεη ζε φιεο ηηο ρξήζεηο, θαη ζηελ πξνζηαζία.
2. Γηαρείξηζε ηνπ κεηαιιηθνχ πεδίνπ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζεξκψλ ή ςπρξψλ κεηαιιηθψλ λεξψλ
αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζην δεκφζην.
3. Να μεθαζαξηζηνχλ νη έλλνηεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν: πνηνη ην δηαρεηξίδνληαη; πνηνη νη
ρξήζηεο; πνηνη αζθνχλ πξνζηαζία; κε πνηνπο θαλφλεο;
ήκεξα ηα πξάγκαηα είλαη ζε ζχγρπζε θαη εγθισβηζκέλα ζε θάζε αλαπηπμηαθή πξσηνβνπιία.
Σα ηακαηηθά, ελάληηα ζηε γεσζεξκηθή ρξήζε θαη αληίζεηα.
ην λφκν 3498/2006 βιέπνπκε π.ρ. ηα άξζξα: α) άξζξν 13 (δηαρείξηζε) β) άξζξν 14 (δηαλνκή),
άξζξν 15 (παξαρσξήζεηο ζε ηξίηνπο) άξζξν 3 § 5 (άιιεο ρξήζεηο) πνπ δελ ηα αθνχκπεζε πνηέ
θαλείο.
4. κεγάιν κέξνο ηνπ ζεξκαιηζκνχ αλήθεη θαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο. Ζ δνκή θαη ιεηηνπξγία,
ησλ κνλάδσλ ζεξκαιηζκνχ (spa) (medical spa), ζπγθεθξηκέλα εθεί πνπ έρεη αλαγλψξηζε ην λεξφ
σο ηακαηηθφ θαη ζπληειείηαη αγσγή πδξνζεξαπείαο ή άιιεο κνξθέο,
ηελ επζχλε ησλ
δηαδηθαζηψλ (π.ρ. αλαγλψξηζε ελδείμεσλ/αληελδείμεσλ, έξεπλα, ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, λέεο
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εθαξκνγέο θ.α.) έρεη ην Τπ. Τγείαο. Σν γεληθφηεξν ζεξκαιηζηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη θαη
ε κνλάδα ζεξκαιηζηηθψλ ελεξγεηψλ αλήθεη ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ.
Άξζξα 4, 10, 20, 22, λα θαηαξγεζνχλ θαζψο α) έρνπλ ήδε απηνθαηαξγεζεί θαη β) δελ κπνξνχλ
λα ηζρχζνπλ. Ζ αλαγλψξηζε π.ρ. δελ είλαη ζέκα ηεο επηηξνπήο πξνζηαζίαο (11 άηνκα) αιιά ηνπ
ΚΔΤ ηνπ θξάηνπο, ν δε ραξαθηεξηζκφο επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάηηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ. Ζ αλαγλψξηζε λα γίλεη πην απιή θαη κεζνδηθή.
Πξνζζήθεο:
Άξζξα πνπ πξέπεη λα κειεηεζνύλ θαη λα θαζνξηζζνύλ ζε ζρέδην λόκνπ:
ην λφκν πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη ηαμηλνκήζεηο ησλ spa θαη αλάινγα λα επηιεγνχλ επίπεδα κε
4 ή 5 θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα λα θαζνξηζζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο πξνζέιεπζεο, παξνρήο
αγσγήο πγείαο θηι.
πγθεθξηκέλα
- λα θαζνξηζζεί ε δηαδηθαζία ε νπνία πξνβιέπεη ηελ άδεηα πξνζέιεπζεο ζε ηακαηηθφ
θέληξν γηα παξνρή θξνληίδαο ``πνιίηε`` ζε πδξνζεξαπεπηηθέο κνλάδεο.
- ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο Διιάδαο, γηα ζεξαπείεο
κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεηλνκέλσλ πδξν-ζεξαπεηψλ, φπσο απηφ ζπκβαίλεη
θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ζε φηη αθνξά ηε Θεξαπεία, Πξφιεςε, θαη Απνθαηάζηαζε.
- ε ζέζπηζε θξηηεξίσλ γηα ην βαζκφ πνηνηηθήο ηαμηλφκεζεο ζεξκαιηζηηθψλ κνλάδσλ
θαη παξνρψλ πδξνζεξαπείαο ζηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο.
- ε ζέζπηζε νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνπο θχθινπο αγσγήο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο αγσγήο
πγείαο κε ηακαηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο.
- ε ζέζπηζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ παξνρψλ ζηνπο θχθινπο αγσγήο πγείαο κε Η.Φ.Π.
Σν λνκνζρέδην λα πξνβιέςεη θαη λα θαηαμηψζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ γεληθνχ
ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηα ζεξκαιηζηηθά θέληξα, φιεο ηεο δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλεο κνξθέο αγσγήο πγείαο κε ηε ρξήζε ηακαηηθψλ θπζηθψλ πφξσλ: δειαδή:
ινπηξνζεξαπεία, εηζπλνζεξαπεία,
πνζηζεξαπεία,
πεινζεξαπεία,
ζπειαηνζεξαπεία,
ζαιαζζνζεξαπεία, θιηκαηνζεξαπεία.
Πξνηείλνπκε ην λνκνζεηηθό ζρέδην λα αλαθέξεηαη:
ηηο ηξείο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα δνκεζεί φιν ην χζηεκα «Διιεληθφο
Θεξκαιηζκφο Τγείαο» πγθεθξηκέλα ζηελ Αλαγλώξηζε ησλ :
α) Φπζηθώλ Πόξσλ σο ηακαηηθώλ (ζεξαπεπηηθό κέζν)
 Ηακαηηθνί θπζηθνί πφξνη, Γήηλα Φπζηθά ζεξαπεπηηθά κέζα (ηνπ εδάθνπο/ηεο ζάιαζζαο
/ηνπ θιίκαηνο)
 Θεξκαιηζηηθφο (ζεξαπεπηηθφο) ηφπνο
 Ηακαηηθή πεγή
 Θεξαπεπηηθφο πειφο θ.α.
β) Δγθαηαζηάζεσλ αγσγήο κε ηακαηηθνύο πόξνπο θαη ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη
σο κνλάδα Α/ζκηαο θξνληίδαο πγείαο, θαη ζε πεξηπηώζεηο αλαγλσξίδνπκε
 Δπηρείξεζε ηακαηηθψλ λεξψλ
 Λνπηξφπνιε
 Δπηρείξεζε ζαιαζζνζεξαπείαο, εηζπλνζεξαπείαο θ.α
 Κέληξν ζεξκαιηζκνχ
γ) Θεξκαιηζηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ
ηόπσλ. Κξηηήξηα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ σο «ζεξκαιηζηηθνχ ηφπνπ αλάξξσζεο» κπνξεί λα είλαη:
 Δπλντθή ζέζε σο πξνο ην βηνθιίκα (κειέηε βηνθιίκαηνο) θαιή πνηφηεηα έξα
 Γεληθέο απαηηήζεηο (θαλφλεο άςνγεο ιεηηνπξγίαο, λεξφ, ηξνθή, θαλφλσλ πγηεηλήο θ.α.)
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 Πεξηβάιινλ – πξνζηαζία
 Ηακαηηθφ θπζηθφ πφξν
Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο «Διιεληθόο Θεξκαιηζκόο » ζην ρέδην Νόκνπ
Σν λνκηθφ πιαίζην νθείιεη λα δνκεζεί έηζη πνπ λα δψζεη κε ζαθήλεηα ην ραξαθηήξα ηνπ
βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε γλψκε κνπ, ην χζηεκα «Διιεληθφο Θεξκαιηζκφο» ζην
πεξηερφκελν ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, νθείιεη λα ππνδηαηξείηαη
ζε ηξία
επίπεδα/ππνζπζηήκαηα. Κάζε ππνζχζηεκα αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα επηκέξνπο έξγν, ξφιν, ελψ
φια καδί λα ζπλζέηνπλ ην λφεκα ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ επηηεινχληαη ζην πιαίζηφ ηνπ.
Καζψο ινηπφλ ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαθεξφκαζηε έρεη ζρέζε:
- κε θάζε κνξθή αγσγή πγείαο (ζεξαπεία, πξφιεςε, απνθαηάζηαζε) πνπ
ζπληειείηαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ επηζθέπηε ζην ζεξκαιηζηηθφ ρψξν
- κε ηε δηνίθεζε - ζπληνληζκφ, ηε δηαζθάιηζε ηεο κεγηζηνπνίεζήο ηνπ, ηελ
αμηνιφγεζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ησλ κνλάδσλ πδξνζεξαπείαο –
θέληξσλ ζεξκαιηζκνχ.
- κε ηηο απνθάζεηο πνπ θαιιηεξγνχλ, δηαηεξνχλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα
θαη ην λφεκα ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ, ζεξκαιηζκφο
Πξνθύπηνπλ ηα εμήο ηξία ππνζπζηήκαηα:
Η. Σν ππνζχζηεκα ζην νπνίν ζπληειείηαη ν ππξήλαο ηνπ έξγνπ (άλζξσπνο – πγεία).
Γειαδή
ν ρψξνο ησλ ηακαηηθψλ ινπηξνηφπσλ. Θα ην ραξαθηεξίδακε θαη σο
«ηνπηθό ηακαηηθό
ζεξκαιηζηηθό ζύζηεκα».
ΗΗ. Σν ππνζχζηεκα ην νπνίν αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ, δειαδή ηε δηνίθεζε θαη
ην νπνίν
δηαζθαιίδεη ηε κεγηζηνπνίεζε. Σν ππνζχζηεκα απηφ ζπγθξνηεί πεξηζζφηεξα πεξηβάιινληα
ινπηξνηφπσλ - ζεξκαιηζηηθψλ ηακαηηθψλ ηφπσλ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην
πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο.
ΗΗΗ. Σν ηξίην ππνζχζηεκα Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ ην νπνίν απνηειεί ηελ «επθπτα» ηνπ
ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνινγεί θαη δηαζθαιίδεη ην λφεκα ηεο δξάζεο «ζεξκαιηζκφο». Σν
ππνζχζηεκα απηφ πνπ αλαιακβάλεη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ λα δηαζθαιίζεη ην λφεκα ηεο δξάζεο
«ζεξκαιηζκφο» θαη λα παξάγεη θάζε λέα ζθέςε, είλαη ε πνιηηηθή εγεζία (ππνπξγείν ηνπξηζκνχ
– πνιηηηζκνχ) θαη ηα ζεζκηθά ηνπ φξγαλα.
Ζ ζπγθεθξηκέλε απηή ζεζκηθή δνκή πνπ θαηέρεη ην ιφγν γηα ηα ζεξκαιηζηηθν – ηνπξηζηηθά
δξψκελα θηλείηαη, επηιέγεη θαη απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ην δηάινγν θαη ηε δηαβνχιεπζε κηαο
πιεηάδαο «θνηλσληθψλ εηαίξσλ» ή ζεζκηθψλ ζπλνκηιεηψλ (μελνδφρνη, Σ.Α., ηαηξηθνί ζχιινγνη,
ελψζεηο θ.α.) πνπ έρνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν.
Δάλ ινηπφλ ζηαζνχκε θξηηηθά ζηελ ππάξρνπζα ζεξκαιηζηηθν-ηνπξηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο
ρψξαο καο ζα δηαπηζηψζνπκε εχθνια ηε ζχγρπζε θαη ηε ρανηηθή ηεο δνκή. Ζ «επθπτα» γίλεηαη
ινπηξνλφκνο θαη ν ινπηξνλφκνο αζθεί ην ξφιν ηεο «επθπταο». Οη άιιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ
ινπηξφηνπν δελ έρνπλ θακία ζπκκεηνρή.
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